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Szám: 300-15 / 2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. december 22-én megtartott képviselőtestületi ülésén. 
                
 
  Határozat száma      Tárgy 
 
60/2011. (XI.30.) „Parád belterületi vízrendezése – Köves-patak rendezése  ÉMOP-

3.2.1./D-11-2011-0015 projektmenedzseri és közbeszerzési 
feladatok elvégzése - ÉVIBER Kft. megbízása 

61/2011. (XI.30.)  „Parád belterületi vízrendezése – Köves-patak rendezése  ÉMOP-
3.2.1./D-11-2011-0015 – kivitelező kiválasztására ajánlattételi 
felhívás elfogadása  

 
 
 
   Rendeletek száma      Tárgy 
 
11/2011. (XII.23.)  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról, valamint a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  
7/2009. (V. 14.) rendelete módosításáról 

 
          
Napirend:        
 
      1./  2012. évi hulladékszállítási díjak elfogadása   

 
2./ Felszíni vízrendezés IV. ütem (Köves patak belterületi szakasz + Kossuth L. út 

árokburkolás) projektmenedzseri ajánlatok elbírálása    
 
3./ Felszíni vízrendezés IV. ütem (Köves patak belterületi szakasz + Kossuth L. út 

árokburkolás) kivitelezői ajánlatkérés, felhívás elfogadása   
 
4./  Egyebek  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Parád Nagyközség 2011. december 22-én megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a javaslattal, a napirendi pontok tartalmával 
és sorrendiségével.  
 
Mudriczki József polgármester: 
Köszöntöm körünkben Répás Zoltán főtörzsőrmestert, aki december 01-től a másik körzeti 
megbízottunk. Kívánunk jó munkát az itteni szolgálathoz.  
 
Répás Zoltán:  
Telefonszámom: 06 20 776 8060. 
 
Mudriczki József polgármester: 
Megkezdte a Vízmű a Béke úton a Göre kertben a nyomásfokozó kiépítését, január 20-ra 
ígérték az átadását.  A műtárgy elkészültével az érintett településrészen az ivóvíz ellátás 
feltételei lényegesen javulnak. 
 
 1./ Napirendi pont 

 
      2012. évi hulladékszállítási díjak elfogadása       

 
Mudriczki József polgármester: 
A PEVIK Kft. megküldte az ajánlatát a 2012. évre vonatkozó hulladékszállítási díj 
megállapítására vonatkozóan. A hat település polgármestere, akik a közös közbeszerzést 
lebonyolították kettő évvel ezelőtt a hulladékkezelésre, szállításra a megküldött árajánlatot 
áttekintettük és próbáltuk lefelé csökkenteni. Az egyeztetés végeredményeként 10 %-os 
díjemelés fogalmazódott meg az érintett valamennyi település vonatkozásában és egységesen. 
A térségben a legalacsonyabb árakon történik a hulladékszállítás. Összehasonlítás képen 
megkerestem környező településeket, hogy ott mennyiért történik a szállítás. A 120 literes 
gyűjtőedényt figyelembe véve Bélapátfalván: 540.-Ft, Rózsaszentmártonban: 380.-Ft, 
Mátraszentimrén: 485.-Ft, Gyöngyösön: 503.-Ft, Szilvásváradon 460.-Ft. Parádon ez 300.-Ft 
volt az idén, most 336.-Ft-ra emelkedik. Ez az ár szerintem nagyon kedvező.  
 
Csortos Béláné képviselő:  
A lakosságot tájékoztatni kellene erről, hogy a környező településeken mennyi a 
szemétszállítási díj.  
 
Csortos György képviselő:  
A hivatalba érkezik valamilyen panasz a szolgáltatóval kapcsolatban ?  
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Mudriczki József polgármester: 
Előfordul, de tisztázzuk a felmerült esetleges panaszokat. Parádóhután van egy olyan rész, 
ahol besegítünk annyiban a szemétszállításba, hogy kihozzuk a szemetet az utca elejére. Ezt 
az utcában lévő fahíd állapota teszi indokolttá. A lomtalanítás működik, az iparűzési adót 
rendben fizetik.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Számomra is megnyugtató, elfogadható a dolog.  
 
Dr. Radetzky Nagy István képviselő:  
Várható a komposztálás bevezetésében előrelépés ?  
 
Mudriczki József polgármester: 
A szelektív gyűjtésnek az egyik szegmense a komposztálás is lehet. Ezzel a kommunális 
hulladék mennyiségét tudjuk csökkenteni. Aki a 2012. évi hulladékszállítási kezelési díjakkal 
egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért a hulladékszállítási 
díjakkal.  
 

11/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, 

valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  
7/2009. (V. 14.) rendelete módosításáról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
Törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában meghatározott jogszabályi felhatalmazás alapján, 
„A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, 
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2009. (V. 
14.) rendeletet” (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A Rendelet 3., számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., számú melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
2. § 

 
2. §. Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
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1. számú melléklet 
 
 

A szolgáltató szállítóeszközéhez, szilárd hulladék  
elszállításához rendszeresített gyűjtőedények 2012. évi díjszabása 

 
 

Edényzet megnevezése Ürítési díj Ft/alkalom  
60 literes űrtartalomnak megfelelő edényzet (Ft/db) 
60 literes zsák (nem szelektív) (Ft/db)  

235,-Ft 
282,-Ft 

120 literes gyűjtőedény 336,-Ft 
240 literes edényzet 605,-Ft 
1100 literes konténer 3.362,-Ft 
4-5 m3 konténer 11.964,-Ft 

  
A díjak az ÁFÁ-t (27 %) tartalmazzák! 

 
A fenti árak magukba foglalják a szállítás, elhelyezés, kezelés és ártalmatlanítás költségeit, 
valamint évi egy alkalommal a lomtalanítási munkák költségeit is.  
 
 2./ Napirendi pont 

 
      Felszíni vízrendezés IV. ütem (Köves patak 

belterületi szakasz + Kossuth L. út árokburkolás) 
projektmenedzseri ajánlatok elbírálása  

 
Mudriczki József polgármester:  
A pályázat kapcsán szükségessé vált a projektmenedzseri feladatokra ajánlatok kérése és azok 
elbírálása. A beérkezett árajánlatokat minden képviselő írásban megkapta. A legkedvezőbb 
ajánlatot az ÉVIBER Kft. nyújtotta be. Ők már dolgoztak nekünk, pontosak precízek voltak. 
Javaslom az ÉVIBER Kft. ajánlatának elfogadását.  
 
Szakács József képviselő:  
Mit kell csinálni ezért a 6.4 millió Ft-ért ?  
 
Varró Gyula jegyző:  
A pályázatot végig kell vinni és öt éven keresztül a projekt előrehaladási jelentéseket 
elkészíteni. A megvalósítást és a megvalósítást követő még öt éven keresztül minden évben 
jelentési kötelezettség adódik. Ezen kívül a közbeszerzés lebonyolítása, mint egyszeri feladat.   
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki elfogadja az ÉVIBER Kft. ajánlatát, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az ÉVIBER Kft. ajánlatát.   
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
60/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Parád belterületi vízrendezése – Köves-patak 
rendezése  ÉMOP-3.2.1./D-11-2011-0015 azonosító 
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számú projekt megvalósítás előkészítéseként a 
projektmenedzseri és közbeszerzési feladatok 
elvégzésére” vonatkozó legalacsonyabb összegű ajánlat 
alapján az ÉVIBER Kft (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi 
út 33.) nyert megbízást. 
A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 
vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevő szervezettel 
megkösse. 
 

 3./ Napirendi pont 
 

     Felszíni vízrendezés IV. ütem (Köves patak 
belterületi szakasz + Kossuth L. út árokburkolás) 
kivitelezői ajánlatkérés, felhívás elfogadása     

 
Mudriczki József polgármester:  
Ugyanezen pályázathoz kapcsolódva a kivitelezői munkákra az ajánlatkérési felhívást 
összeállítottuk megírtuk, kiküldtük a képviselőknek.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Ez egy szakmai szöveg, kellőképen alaposnak találom.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.   
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
61/2011. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 
a „Parád belterületi vízrendezése – Köves-patak 
rendezése ÉMOP-3.2.1./D-11-2011-0015 azonosító 
számú projekt megvalósítás előkészítéseként a kivitelező 
szervezet kiválasztása érdekében az ajánlattételi felhívást 
tartalmában és formájában elfogadja. 
A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy ajánlattétel 
érdekében a hatályos közbeszerzési előírások betartása 
szerint soron kívül járjon el. 

 
 4./ Napirendi pont 
 
        Egyebek 
 
Mudriczki József polgármester:  
Úgy gondolom, hogy ebben az évben a kitűzött célokat megvalósítottuk, a megkezdett 
pályázatokat befejeztük. A falu működése stabil volt, rendben vannak a dolgaink. Igyekszünk 
a jövőben is újabb számunkra előnyös pályázatokat felkutatni, illetve úgy néz ki, hogy a már 
beadott pályázataink is jó irányban haladnak.  
Polgármesterként, mindenkinek Békés Boldog Karácsonyt kívánok.  
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Kucsera György képviselő:  
Javaslom, hogy január 1-től legyen Kulturális és Sport Bizottság, aktív külsősök bevonásával. 
Figyeljünk oda jobban a település sport és kulturális életére.  
 
Csortos Béláné képviselő: 
A Közösségi Házba ötféle sport tevékenység közül lehet választani. Ahhoz, amit én Parád 
közművelődéséért teszik, annyi segítőm van, hogy el sem tudom mondani. Úgy hiszem, hogy 
az én dolgom sok esetben a szervezés és a menedzselés. Azt javaslom, hogy inkább 
hallgassunk meg egy 10 perces beszámolót januárban a közművelődésről és a 
sporttevékenységről.  
 
Szakács József képviselő:  
Vizsgáljuk felül, hogy hány embert érdekel a futball Parádon, hány helyi ember játszik benne. 
Hányan támogatnák, ha lenne klubtagság ? Mi az a minimális összeg, amiből lehet támogatni?  
 
Mudriczki József polgármester:  
A jövő évi pénzt ne költsük, mert azt sem tudjuk mennyi lesz. Nem tudjuk még, hogy hogyan 
tudjuk a civil szervezeteinket támogatni, segíteni. A futball esetében kértük a nyár folyamán 
alpolgármester úr kezdeményezésére, hogy többet szeretne látni, arról, hogy mely civil 
szervezet, hogyan végzi a munkáját. Mindenki behozta a beszámolóját az elvégzett munkáról, 
kivéve a sportegyesületet. Támogató felajánlást nem tudtak elfogadni, mert APEH tartozásuk 
van. Innentől kezdve nehéz volt finanszírozni. Ezt követően született meg a döntés a civil 
szervezetek támogatásáról. Aki Parádon sportolni szeretne, megtalálja a lehetőséget rá. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Várjuk, hogy valaki olyan jelentkezzen, aki kézben tudná tartani a parádi futballt, azzal 
elbeszélgetnénk, hogy mit lehetne tenni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Egy testületi ülés erejéig visszatérünk rá januárban.  
Ha nincs más kérdés, hozzászólás megköszönöm a megjelenést és bezárom az ülést.  
 
 

kmf. 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző          

                 
 
 
 
                             Csortos Béláné                                          Csortos György 
                               jkv. hitelesítő                                               jkv. hitelesítő 
 
 
 
 

Bocsiné Lázár Éva 
jegyzőkönyvvezető 


